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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«13» лютого 2018 р. м. Київ №73

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ТОВ «КУА «ЄвроІнвест-
мент»

За підсумками розгляду заяви та документів (вх. Ко-
місії № 34294 від 23.11.2017 р.), поданих Товариством 
з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «ЄвроІнвестмент» до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку відповідно до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) – діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльності з управління акти-
вами), затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 
року № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (зі 
змінами), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Видати ліцензію на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку – діяльності з управлін-
ня активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами) Товариству з обмеженою відпо-
відальністю «Компанія з управління активами «Євро-
Інвестмент» (ідентифікаційний код юридичної особи 
41467713).

2. Департаменту ліцензування професійних учасни-
ків фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення про оприлюднення рішення Комісії 
«Про схвалення проекту рішення Комісії «Про 

внесення змін до Положення щодо порядку 
взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати 

інформацію на фондовому ринку, з особою, 
уповноваженою Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку на розміщення 
інформації в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про ринок цінних паперів»»
Проект рішення Комісії «Про внесення змін до Поло-

ження щодо порядку взаємодії осіб, що зобов’язані роз-
кривати інформацію на фондовому ринку, з особою, упо-
вноваженою Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку на розміщення інформації в загально-
доступній інформаційній базі даних Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних 
паперів» (далі – проект) розроблений з метою врахуван-
ня норм, передбачених Законом України від 16.11.2017 
№ 2210-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залу-
чення інвестицій емітентами цінних паперів», а саме: аб-
зацу другого частини шостої статті 47 та частини першої 
статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зазначеним проектом вносяться зміни до Положення 
щодо порядку взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати 
інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваже-
ною Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку на розміщення інформації в загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, 
затвердженого рішенням Комісії від 12.03.2013 № 311, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.04.2013 
за № 540/23072 (далі – Положення).

На сьогоднішній день порядок взаємодії осіб, що 
зобов’язані розкривати інформацію, та особи, уповнова-
женої на розміщення інформації в загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодос-
тупної інформаційної бази даних Комісії для розміщення 
там інформації регулюється Положенням, яке стосуєть-
ся в першу чергу емітентів цінних паперів.

Проектом передбачено зміни до Положення, що да-
ють можливість розміщення в загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії (https://stockmarket.gov.ua) 
Повідомлень акціонерів про проведення позачергових 
загальних зборів та Повідомлень про намір придбання 
значного пакета акцій, передбачених статтями 47 та 64 
Закону України «Про акціонерні товариства» як юридич-
ними, так і фізичними особами.

Проект оприлюднено на офіційному сайті Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
http:\\www. nssmc.gov.ua.

Дата оприлюднення проекту – 15.02.2018.
Зауваження та пропозиції до проекту надсилати у 

письмовій та електронній формі за адресою: департа-
мент корпоративного управління та корпоративних фі-
нансів, Національна комісія з цінних паперів та фондово-
го ринку, вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010, 
e-mail: emitent@nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 

пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфОРмАцІйНІ ПОВІдОмЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о.  директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх 
обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28  січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відповід-
но до документів, отриманих від Дочірнього підприємства 
«Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал», код за ЄДРПОУ: 
32568603, вул. Анрі Барбюса, 28Б, м. Київ, 03150 на скасу-
вання реєстрації випуску облігацій у зв’язку з достроковим 
погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій дочірнього підприємства «Інтергал-Буд» 
ТОВ  «фірма «Інтергал» серії А. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій Дочірнього підприємства «Інтергал-
Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» серії А від 28.04.2017 
№  12/2/2017, видане 08.06.2017 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 21-Кф-С-О від 14 лютого 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Хохлова Наталія Віталіївна, що 
діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі 
змінами, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі зміна-
ми), відповідно до документів, наданих ПрАТ «СПІЛЬНЕ 
УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРІХЕМ-
ЛУЦЬК» (вул. Рівненська, буд. 76А, м. Луцьк, Волинська 
область, 43020, код за ЄДРПОУ: 25093118), на скасуван-
ня реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням ак-
ціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску ак-
цій ПрАТ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАцЬКЕ 
ПІдПРИЄмСТВО «ТЕРІХЕм-ЛУцЬК». Свідоцтво про ре-
єстрацію випуску акцій ПрАТ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-
СЛОВАЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» від 
26  травня 2010 року № 8/03/1/10, видане 21.06.2010 Во-
линським територіальним управлінням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 58-Кф-С-А від 14 лютого 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.  ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі 
змінами, та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Жито-
мирпусконаладка» (пров. 1-й Іподромний, 15-А, м. Житомир, 
10001, код за ЄДРПОУ: 05450044) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупинено 

обіг акцій ПрАТ «Житомирпусконаладка» – розпоряджен-
ня №  53-Кф-З від 14 лютого 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«16» лютого 2018 року.
15.02.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРХАРЧОПРОмСЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ: 13677276
3. Місцезнаходження: 02222 Київ, вул. Закревського, 22
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 545-13-44, (044) 545-08-06
5. Електронна поштова адреса: alla@uacinema.net.ua; upps@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

14.02.2018 року Наглядовою радою Товариства (Протокол від 
14.02.2018 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме: про укладення Товариством Договору про надання 
тимчасової поворотної фінансової допомоги.

Предмет правочину: Договір про надання Товариству тимчасової по-
воротної фінансової допомоги.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 10 000 тис. грн. 

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності: 62 808 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 15, 9215%.

Інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількості голо-
суючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, кількос-
ті голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення та кількос-
ті голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення не 
надається, тому що рішення приймалось Наглядовою радою Товариства.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Голова Правління   Сушон А.І.  14.02.2018

ПОВІдОмЛЕННЯ
ПРО СКАСУВАННЯ ПРОВЕдЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ 

ЗБОРІВ АКцІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 12.03.2018 року
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯ-

НИй ПАРК ОЧАКІВСЬКИй», код ЄдРПОУ 37097399, юридич-
на адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товари-
ство) повідомляє про те, що за рішенням Наглядової ради Товариства 
(протокол від 15.02.2018 року за №126-02/2018) скасовується проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 
12.03.2018 року, повідомлення про проведення яких було опубліковано у 
бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 28 від 09.02.2018 року та місцевому ви-
данні «Дивіденди-Столиця» № 3-4 від 09.02.2018 року та розміщено у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-
сайті Товариства http://wpu.com.ua,

Телефон для довідок: (0512) 58-08-07.

директор Товариства  Ю.м. Лянной

Річна інформація емітента за 2017 р.
1. Найменування емітента: ПАТ «УНIВЕРСАм № 7», 02904208, 

02183, Київ, Кибальчича, 11-а 044512-98-75. 2. Дата розкриття інформації 
у базі даних Комісії: 16.02.2018. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет: 
http://emitent.tetra-studio.com.ua/un7. 4. Інформація про загальні збори: 
Чергові, 17.03.2017, кворум – 61,2%. Порядок денний: 1. Обрання робочих 
органiв Загальних зюорiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсам №7». 2. Звiт директо-
ра про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Унiверсам 
№7» за 2016 рiк та затвердження рiчного звiту ПАТ «Унiверсам №7» за 
2016 рiк. 3. Звiт Наглядової ради ПАТ «Унiверсам №7» та затвердження 
звiту Наглядової ради про роботу 2016 року. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про 
результати перевiрки фiнвнсово-господарської дiяльностi ПАТ «Унiверсам 
№7» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. За-
твердження порядку використання прибутку (покриття збиткiв) за 
пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Унiверсам №7» у 
2016 роцi. На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по 
кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення. 5. ТОВ «АК «Зеллер», 
код за ЄДРПОУ 31867227. 6. Дивiденди на протязi звiтного перiоду не 
сплачувались та не нараховувались.

Наглядова рада 
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР "АЛЬБАТРОС"
місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул. Головна, б.29) повідомляє

про скликання 06.03.18р. об 11.00 год. за адресою м. Чернівці, вул. Я.
Мудрого, б.62, адмінкорпус, 2 поверх, актовий зал позачергових за-
гальних зборів акціонерів товариства. 

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10.00 год. до 10.50
год. у день та за місцем проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах:  28.02.18р.

Порядок денний зборів 
(перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних збо-
рів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря  позачергових загальних зборів акці-
онерів.

3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціоне-
рів.

4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на за-
гальних зборах акціонерів.

5. Про зміну найменування товариства у відповідності до Закону Укра-
їни "Про акціонерні товариства".

6. Внесення змін до Статуту товариства шляхом прийняття нової ре-
дакції Статуту. 

7. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Стату-
ту та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

8. Про схвалення правочинів, які здійснювались у період з
28.04.2009р. по 01.03.2018р.

9. Припинення повноваження Голови правління товариства. 
10. Обрання директора товариства.
11. Припинення повноважень ревізійної комісії товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавс-
тва: http://albatros.co.ua. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть оз-
найомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10 до
12 год. звернувшись до Голови правління у приймальню товариства, а в
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 

Акціонер має право призначити уповноважену особу, оформивши до-
віреність. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою. 

Оскільки термін повідомлення акціонерів про проведення позачерго-
вих зборів акціонерів менший за 20 днів, можливості вносити свої пропо-
зиції до порядку денного у акціонерів немає.

Повідомлення про порядок реалізації акціонерами 
ПРАТ "ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД"

(код за ЄДРПОУ 00240276) переважного права на придбання розміщу-
ваних акціонерним товариством акцій

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання ак-
цій додаткової емісії:

1. строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій - ак-
ціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Това-
риству письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера повинно
бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаход-
ження), кількість акцій, що ним придбаваються. Заява приймається Това-
риством не пізніше дня, що передує дню початку І-го етапу розміщення
акцій. Строк прийняття письмових заяв про придбання акцій: з 12 лютого
2018 року по 4 березня 2018 року включно з 10.00 до 16.00;

2. строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартос-
ті акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номе-
ра поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції -
акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, після подан-
ня письмової заяви про придбання акцій, перераховує на відповідний ра-
хунок кошти в національній валюті в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що
ним придбаваються. Перераховані кошти приймаються Товариством не
пізніше дня, що передує дню початку І-го етапу укладення договорів з
першими власниками.

Строк перерахування акціонерами грошових коштів у сумі, яка дорів-
нює вартості акцій, що придбаваються: з 12 лютого 2018 року по 4 берез-
ня 2018 року включно.

Кошти в оплату за акції перераховуються на поточний рахунок №
26009010032082 в ПАТ "СБЕРБАНК" м. Київ, МФО 320627;

3. строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про
продаж відповідної кількості акцій - Товариство після отримання грошових
коштів на поточний рахунок видає акціонерові, який оплатив акції під час
реалізації свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії,
письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій у наступний
строк: протягом 5 робочих днів з дати отримання ПрАТ "ЗАВОД БУДГІД-
РОПРИЛАД" відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню по-
чатку укладення договорів з першими власниками під час проведення І-го
етапу укладення договорів з першими власниками, тобто не пізніше 4 бе-
резня 2018 року.

Правління ПрАТ "Завод Будгідроприлад"
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дО УВАГИ АКцІОНЕРІВ!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НАУКОВО–дОСЛІдНЕ І КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
БУРОВОГО ІНСТРУмЕНТУ»

Код ЄдРПОУ 19032149
Повідомляє, про скликання чергових загальних зборів акціонерів які 

відбудуться 20 березня 2018 року о 16.00 годині за адресою: Україна, 
м. Київ, проспект Палладіна, буд. 44, п’ятий поверх, кімната 515.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження річного звітy Товариства по результатам діяльності за 

2017 рік.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу Товариства та прийняття 

рішення за результатами такого розгляду.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами ді-

яльності Товариства за 2017 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-

риством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 
Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

7. Прийняття рішення про розподіл дивідендів.
8. Різне.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за 

місцем проведення позачергових загальних зборів з 15.00 до 15.55. Для 
реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують 
особу. Представникам – належно оформлену довіреність.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних 
зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що 
стосуються підготовки та скликання позачергових загальних зборів та по-
рядку денного за адресою: Україна, м. Київ, проспект Палладіна, будинок 44, 
п’ятий поверх, кімната 515, у робочі дні з 9.00 до 17.00. Відповідальна особа 
Суворова К.С.
Основні показники фінансово – господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
2017 2016

Усього активів 22789 19256
Основні засоби 1502 1815
Довгострокові фінансові інвестиції ---
Запаси 9042 6834
Сумарна дебіторська заборгованість 8396 7236
Грошові кошти та їх еквіваленти 3750 2186
Нерозподілений прибуток 8944 10471
Власний капітал 8972 10499
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов'язання 5157 5384
Поточні зобов'язання 8660 3600
Чистий прибуток (збиток) 84 59
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76 76
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
|власних акцій протягом періоду

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 64 67

Тел. для довідок 8 (044) 424-20-89 
Генеральний директор ПрАТ «НдІКБ бурового інструменту» 

В тексті повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОЗАВОД», які призна-
чені на «19» березня 2018р. на 9 год. 30 хв., яке було опубліковано в 
офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 31 від 14.02.2018 р., 
було допущено помилки у таблиці «Основні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства (тис. грн.)».

Просимо вважати вірною таблицю у наступній редакції:
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 50348 46087
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9198 9400
Запаси 7425 11595

Сумарна дебіторська заборгованість 15826 2259
Гроші та їх еквіваленти 11693 15353
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

24744 31277

Власний капітал 26853 33386
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

2109 2109

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3124 3124
Поточні зобов'язання і забезпечення 16110 13838
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(6533) (2183)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1454271 1454271
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(4, 49229) (1, 50110)

В.о. директора ПрАТ «Електрозавод»  Є.В. Якубовський

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОЗАВОд»

ПАТ «ЧЕРНІВЕцЬКИй цЕГЕЛЬНИй ЗАВОд №1» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні 
відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Чернівецький цегельний завод №1»; 2. Код за ЄДРПОУ: 05383253; 3. Місце-
знаходження: 58003, м. Чернівці, вул. Зелена, буд.3; 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (0372) 52-49-04, 52-75-91; 5. Електронна поштова адреса: 
cegel_1@bukzberigach.cv.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bukzberigach.
cv.ua/em-tenti/vat-chern-vetckii-tcegelnii-zavod-1; 7. Вид особливої інформації – 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст повідомлення 
1.  На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів від 14.02.2018 р. 
(протокол №2) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме, при-
пинено повноваження: : голови наглядової ради Березюка Олексія Володими-
ровича (частка в статутному капіталі емітента 80,79%); членів наглядової ради 
Білика Ростислава Романовича, Костинюк Марії Дмитрівни; голови ревізійної 
комісії Осадчука Станiслава Федоровича; членів ревізійної комісії: Штефанюка 
Олександра Георгiйовича, Ковалюка Юрiя Iвановича. Посадові особи перебу-
вали на посадах з 06.03.2015р.  2. Рішенням наглядової ради товариства від 
14.02.2018р. (протокол засідання №1) припинено повноваження на посаді 
т.в.о. виконавчого директора Вериги Наталії Михайлівни. Перебувала на по-
саді з 19.04.2016р.  3. На підставі рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв 
товариства вiд 14.02.2018р. (протокол №2) акціонера Березюка Олексія Воло-
димировича (частка в статутному капіталі емітента 80,79%) обрано на посаду 
члена наглядової ради ПрАТ «Чернівецький цегельний завод №1». Рiшенням 
наглядової ради товариства вiд 14.02.2018р. (протокол засiдання №1) Березюк 
О.В. обраний головою наглядової ради . Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх 5 рокiв - приватний пiдприємець, голова наглядової ради 
ПАТ  «Чернiвецький цегельний завод №1». 4. На підставі рiшення чергових 
загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 14.02.2018р. (протокол №2) обрано 
членами наглядової ради ПрАТ «Чернівецький цегельний завод №1»: Білика 
Ростислава Романовича (протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади доцента 
ЧНУ iм. Ю. Федьковича, члена наглядової ради ПАТ «Чернiвецький цегельний 
завод №1»), Костинюк Марію Дмитрівну (іншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх 5 рокiв - приватний пiдприємець, член наглядової ради 
ПАТ  «Чернiвецький цегельний завод №1»); членами ревізійної комісії: Осадчу-
ка Станiслава Федоровича(інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років  - 
голова ревізійної комісії ПАТ «Чернівецький цегельний завод №1»), Чернея 
Миколу Петровича (протягом останнiх 5 рокiв iншi посади не обiймав). 5. На 
підставі рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 
14.02.2018р. (протокол №2) Жиряду Марію Леонівну обрано на посаду члена 
ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький цегельний завод №1» . Рiшенням реві-
зійної комісії товариства вiд 14.02.2018р. (протокол засiдання№1) Жиряда М.Л. 
обрана головою ревізійної комісії. Останнi 5 рокiв iншi посади не обiймала. 
6.  Рiшенням наглядової ради товариства вiд 14.04.2018р. (протокол засiдання 
№1) тимчасово покладено обов'язки виконавчого директора  
ПрАТ «Чернiвецький цегельний завод №1» на головного бухгалтера  
Веригу Н.М. Термiн на який тимчасово покладено обов'язки виконавчого ди-
ректора - до призначення виконавчого директора. Протягом останніх 5 років 
обіймала посади головного бухгалтера, члена лiквiдацiйної комiсiї, т.в.о. вико-
навчого директора ПАТ «Чернiвецький цегельний завод №1». 7. Посадові осо-
би (крім т.в.о. виконавчого директора) обрані строком на 3 роки. Білик Р.Р., Кос-
тинюк М.Д. є представниками акціонера Березюка О.В., не є незалежними 
директорами. Посадові особи (крім Березюка О.В.) часток у статутному капіта-
лі емітента не мають. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали. 
ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. 2. Т.в.о. виконавчого директора Н.М.Верига 15.02.2018р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ІНТЕРЕКСПРЕС»
2. Код за ЄДРПОУ 
33097568
3. Місцезнаходження 
01033 Київ Володимирська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 287-47-16 (044) 287-47-16
5. Електронна поштова адреса 
sk@interexpress.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
http://www.interexpress.com.ua/uk/novunu-kompanii
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціо-
нерного товариства)

II. Текст повідомлення 
1).Дата вчинення дії: 13.02.2018;
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або 

зазначається «фізична особа»: фізична особа;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру 

пакета акцій: 64,520547%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до 

зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 64,520547 %;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни роз-
міру пакета акцій: 55,068493%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 
після зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 
55,068493 %.

07.02.2018 р. акціонер ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - фізична особа-1, 
яка володіла часткою в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 
розмірі 64,520547 % (471 проста іменна акція), здійснила відчуження 
частини своєї частки у статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 
розмірі 9,452054 % (69 простих іменних акцій).

Відчуження відбувалося з використанням послуг Товариства з об-
меженою відповідальністю «ТАСК-БРОКЕР» (ідентифікаційний код 
34300570, Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондо-
вому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська 
діяльність, видана з 13.05.2016 р., строк дії необмежений, згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 19.04.2016 р. № 438).

Відчуження відбулося фізичній особі-2, яка є акціонером ПрАТ СК 
«ІнтерЕкспрес» та володіла до набуття цінних паперів часткою у ста-
тутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у розмірі 0,136986 % (1 про-
ста іменна акція).

Перехід права власності на цінні папери відбувся 09.02.2018 р.
Реєстр власників іменних цінних паперів був складений Національ-

ним депозитарієм України 13.02.2018 р.
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 

2.
Голова Правління Кушнір В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
15.02.2018 р.

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОмПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента - приватне акціонерне товариство 

«Нафтоавтоматика». 2.Код за ЄДРПОУ– 00142970. 3.Місцезнаходження- 
36034, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Буровиків, 8. 4.Міжміський код, 
телефон та факс-(0532)66-28-24. 5.Електронна поштова адреса – 
naftoavtomatika@ukr.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://00142970.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів- Відомості про набуття прямо або опосередковано особою 
з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 
контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства

II.Текст повідомлення
ПрАТ «Нафтоавтоматика» iнформує, що 13.02.2018р. отримало 

iнформацiю вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у 
депозитарнiй системi України та повiдомляє про набуття прямо особою 
контрольного пакета акцiй у розмiрi 50 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 
акцiонерного товариства, а саме: власник акцiй Ковальов Сергiй Васильович 
володiв до набуття права власностi на пакет акцiй- розмiр частки в загальнiй 
кiлькостi акцiй– 44,04%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 52,60%; 
володiє пiсля набуття права власностi на пакет акцiй- розмiр частки в загальнiй 
кiлькостi акцiй– 58,93%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 70,38%. 

III.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.

2. Директор  (підпис)       О.А.Іванов  13.02.2018 року

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАфТОАВТОмАТИКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВІННИцЯПОСТАЧ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01880658
3. Місцезнаходження: 21000, місто Вінниця, вулиця Гонти 24.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432)610078
5. Електронна поштова адреса: par@vіnpost.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.vіnpost.pat.ua
7. Вид особливої інформації: зміна власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства).

ІІ. Текст повідомлення. 14 лютого 2018 року з інформаційної довідки, 
наданої ПАТ «Національний депозитарій України», товариство отримало 
інформацію про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

простих акцій акціонерного товариства, а саме:
1 пакет фізичної особи, у власності якої знаходилось 36089 шт. простих 

іменних акцій, що становило 20,183 % статутного капіталу товариства, та 
31,44% голосуючих акцій зменшився на 36089 шт. простих іменних акцій, 
що складає 20,183% статутного капіталу та 31,44% голосуючих акцій і став 
дорівнювати 0.

2 пакет фізичної особи, у власності якої знаходилось 78684 шт. простих 
іменних акцій, що становило 44,0035% статутного капіталу товариства та 
68,56% голосуючих акцій, збільшився на 36089 шт. простих іменних акцій, 
що становить 20,183 % статутного капіталу та 31,44% голосуючих акцій і 
став дорівнювати 114773 шт. простих іменних акцій, що становить 64,19% 
статутного капіталу товариства та 100% голосуючих акцій.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Директор Синиця К.Б. 1 4.02.2018 року

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІННИцЯПОСТАЧ»
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ШАНОВНИй АКцІОНЕРЕ!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОдЕф» 

(надалі «Товариство») код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 
м.  Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів. Дата проведення Загальних зборів: 27. 03. 2018 
року. Час початку Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день про-
ведення Загальних зборів. Місце проведення Загальних зборів: м. Київ,  
пр-т В. маяковського, 43/2, офіс ПРАТ «ТОдЕф», вхід ліворуч від цен-
трального входу на 3 поверх (кабінет Засідань). Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: з 
10:00 до 11:00 години в день проведення загальних зборів. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 
24 годину 21. 03. 2018 року. Для реєстрації для участі в Загальних зборах, 
акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – дові-
реність представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на Загаль-
них зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт.

Під час підготовки до Загальних зборів Товариства, акціонери можуть озна-
йомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлен-
ня до 27 березня 2018 року за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяков-
ського, 43/2, приміщення бухгалтерії, вхід ліворуч від центрального входу на  
3 поверх, в робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 
14-00). Телефон для довідок – 044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за 
адресою http://todef.kiev.ua або в день проведення зборів – в місці їх проведен-
ня. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення 
надсилається акціонером на адресу Товариства за 5 (п’ять) робочих днів до 
бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів Товариства 
ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці проведення За-
гальних зборів без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пащенко Василь 
Трохимович. (Довідки за телефоном: 044 547-02-83). Пропозиції щодо проекту 
порядку денного Загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій 
формі, які мають бути надіслані за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Мая-
ковського, 43/2 не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирек-

тора Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття 

рішення за наслідками 
розгляду Звіту Наглядової ради за 2017 рік.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 

рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-

ків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та се-

кретарю річних Загальних 
Зборів на підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 

2016-2017р.р.
Найменування 

показника
період

звітний попередній
Усього активів 20988 22106
Основні засоби 12724 12889
Довгострокові фінансові інвестиції 3077 843
Запаси 3 16
Сумарна дебіторська заборгованість 4658 6423
Грошові кошти та їх еквіваленти 523 1436
Нерозподілений прибуток 7993 9820
Власний капітал 14435 16262
Статутний капітал 546 546
Довгострокові зобов`язання ---- ----
Поточні зобов`язання 5713 4629
Чистий прибуток (збиток) 1158 4975
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2184669 2184669
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 25 25

Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОдЕСЬКИй ЗАВОд ПО ВИПУСКУ 

КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВИХ АВТОмАТІВ»
(код за ЄДРПОУ 05749145, місцезнаходження: 65029, м. Одеса, 

вул. Градоначальницька, 4)
відповідно до ст. 32, 35 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 23 березня 2018 року в приміщенні 
Товариства за адресою: м. Одеса, вул. Градоначальницька, 4, кабі-
нет Голови Правління об 11.00 годині. Реєстрація учасників зборів 
відбудеться в приймальні Голови Правління з 9.30 до 10.45.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Розгляд звіту Правління за 2017 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2017 рік та затвердження захо-

дів за результатами його розгляду.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових Загальних зборах – станом на 24 годину 12 лютого 
2018  року.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів при собі необ-
хідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), а для юридич-
ної особи витяг із протоколу уповноваженого органу Товариства про 
призначення на посаду відповідальної особи, крім цього, представ-
нику акціонера необхідно мати при собі додатково довіреність на 
право участі у чергових Загальних зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі 
та голосування на чергових Загальних зборах акціонерного Товари-
ства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування 
на чергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на чергових Загальних зборах акціонерів 
на свій розсуд.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
пропозиції з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення чергових Загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення чергових Загальних зборів. Зміни вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих ак-
ціонерами питань або проектів рішень. 

Пропозиції до порядку денного чергових Загальних зборів подають-
ся в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів Товариства.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товари-
ства: 65029, м. Одеса, вул. Градоначальницька, 4, кабінет ВК у понеді-
лок, середу, п’ятницю з 10 годин 00 хвилин до 13 годин 00 хвилин, а в 
день проведення чергових Загальних зборів – також у місці їх прове-
дення. Посадова особа, відповідна за порядком ознайомлення акціо-
нерів з документами – Цихоцька Тетяна Миколаївна.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства 
www.cupra.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПАТ ОЗКПА  В.К.москалець
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Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИй ЗАВОд 

КАРдАННИХ ВАЛІВ»
Приватне акціонерне товариство «Херсонський завод карданних ва-

лів», розташоване за адресою: 73000, м. Херсон, вулиця Олександрівська, 
26, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ХЗКВ» відбудуть-
ся 23 березня 2018 року.

Збори відбудуться в актовому залі №1 за адресою: м. Херсон, вулиця 
Олександрівська, 26. Початок зборів – о 11-00 год. Реєстрація учасни-
ків  – з 10-00 год. до 10-45 год.

З документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціоне-
ри особисто можуть ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. за адре-
сою: м. Херсон, вулиця Олександрівська, 26, кімната № 21, а в день про-
ведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор  
ПрАТ «ХЗКВ»» Смолієнко Ю.О.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати їх проведення.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нор-
мативними документами ПрАТ «ХЗКВ».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
дається на 24 годину 19 березня 2018 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій  
ПрАТ «ХЗКВ» – 16 555 480 шт., кількість голосуючих акцій – 14 430 893 шт.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (оформлену 
відповідно вимог законодавства довіреність).

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників 
акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України «Про акціонерні 
товариства», статутом та внутрішніми нормативними документами  
ПрАТ «ХЗКВ».

ПРОЕКТ ПОРЯдКУ дЕННОГО
із проектами рішення щодо кожного з питань

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
Проект рішення:
1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХЗКВ» « 

у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Заволока Ірина Петрівна, Катуріна 
Юлія Валеріївна.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з мо-
менту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів.

2. Звіт Генерального директора ПрАТ «ХЗКВ» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяль-
ності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «ХЗКВ» про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напря-
ми діяльності на 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ХЗКВ» та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХЗКВ» та заходи за результата-

ми його розгляду.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства у 2017 році.
Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-

господарську діяльність ПрАТ «ХЗКВ» у 2017 році.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити висновок зовнішнього аудитора та заходи за результатами 

його розгляду
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ХЗКВ» за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт ПрАТ «ХЗКВ» за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за 

підсумками роботи у 2017 році.
Проект рішення:
В зв’язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2017 рік 

не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здій-
снювати.

8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
2. Право підпису Статуту ПрАТ «ХЗКВ» надати Генеральному директо-

ру ПрАТ «ХЗКВ» Смолієнко Юрию Олександровичу.
9. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викла-

дення їх в новій редакції.
Проект рішення:
1. Внести зміни до положень «Про Загальні збори акціонерів», «Про На-

глядову раду», «Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтере-
сованих осіб з інформацією ПрАТ «ХЗКВ» шляхом викладення їх в новій 
редакції.

2. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій ре-
дакції надати голові та секретарю цих загальних зборів.

10.Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «ХЗКВ».
Проект рішення:
1.Припинити повноваження голови та членів Наглядової Ради,а 

саме:Бабича Федора Павловича,Кушнєрової Алли Петрівни,Микити Олек-
сія Васильовича

11.Про обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «ХЗКВ».
12.Про укладання договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «ХЗКВ».
Проект рішення:
1.Затвердити умови договорів,які будуть укладатися з членами Нагля-

дової Ради та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ХЗКВ» Смолі-
єнко Юрія Олександровича на їх підписання.

13.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ХЗКВ».
Проект рішення:
Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: 

Гаркуші Ірини Олексіївни, Ляшенко Олександра Олександровича, Сороки 
Оксани Миколаївни та дію договорів, укладених з ними як членами Ревізій-
ної комісії, у відповідності до чинного законодавства

Адреса веб-сайту ПрАТ «ХЗКВ», на якому розміщено інформацію та доку-
менти, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України «Про акціонерні 
товариства»: http:// www.hzkv.in.ua Телефон для довідок ( 0552 46 06 03 ) 

Генеральний директор ПрАТ «ХЗКВ»  Ю.О.Смолієнко

Річна інформація емітента 
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПрАТ виробничо-торгiвельна фiрма 
головних уборiв "Горлиця", 
00310628м. Київ , немає, 
03151, м.Київ, Ушинського,28 
044-243-14-65,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

16.02.2018

3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну 
інформацію

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
gorlicja

ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГIВЕЛЬНА фIРмА ГОЛОВНИХ УБОРIВ “ГОРЛИцЯ”

РІЧНА ІНфОРмАцІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОУ, місце-

знаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Унiверсам «КИЇВ», 01293599,  
Україна Дарницький р-н 02091 м.Київ Харкiвське шосе, 160,  
(044) 562-00-03

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.02.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://ukiev.kiev.ua/uploads/2018/01293599_2017.pdf

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНIВЕРСАм «КИЇВ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №33, 16 лютого 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

ПОВІдОмЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифі-
кації «РІВНЕОБЛГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження яко-
го: 33027, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Івана Вишенсько-
го, 4, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі  – «Загальні збори Товариства») 22 березня 
2018  року о 10.30 за адресою: м. Рівне, вул. Івана Вишенського, 4 (в 
актовому залі).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства 
буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адре-
сою, початок реєстрації - о 10.00, закінчення реєстрації - о 10.20.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 16 березня 2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загаль-
них зборів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за під-

сумками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збо-

ри, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом 
затвердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з чле-

нами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповнова-
жується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з чле-
нами Наглядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з чле-

нами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповнова-
жується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з чле-
нами Ревізійної комісії Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена 
законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
rivneoblgaz.ucoz.org .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, 
акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Това-
риства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: м. Рівне, Івана 
Вишенського, 4 (відділ економічного аналізу та майнових прав кім. 43), 
щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня пере-
рва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів 
Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова 
правління Товариства. Контактна особа – Процюк Н.А., головний фахі-
вець. Довідки за телефоном (0362) 28-08-98.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних збо-
рів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 

повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 
Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі 
внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство 
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товари-
ства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Ста-
тутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер по-
винен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та від-
повідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством Украї-
ни. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних 
зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Това-
риства представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах То-
вариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних 
зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства 
з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той пред-
ставник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває 
у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із спів-
власників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 16849700 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства складає 16849700 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 34892 36719 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 33887 36234 
Запаси 1 - 
Сумарна дебіторська заборгованість 143 233
Грошові кошти та їх еквіваленти 72 232 
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

(12216) (10882)

Власний капітал 34675 36536 
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

4212 4212 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 14 13 
Поточні зобов’язання і забезпечення 203 170 
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(1861) (1573) 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 16849700 16849700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) 

(0,11045) (0,09335)

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

ПАТ «РІВНЕОБЛГАЗ» 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКАцІЇ «РІВНЕОБЛГАЗ»
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ПОВІдОмЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифіка-
ції «ЛЬВІВГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 
79039, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Золота, буд. 42, пові-
домляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі – «Загальні збори Товариства») 24 березня 2018 року об 11.00 
годині за адресою: м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі 
Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, по-
чаток реєстрації - о 10.00, закінчення реєстрації - о 10.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 20 березня 2018 р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних 

зборів Товариства:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збо-

ри, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом 
затвердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з чле-

нами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважу-
ється на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Наглядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з чле-

нами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважу-
ється на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Ревізійної комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена за-
конодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:  
https://lv.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, ак-
ціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Това-
риства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: 79039, м. Львів, 
вул. Золота,42 (перший корпус, перший поверх, відділ канцелярії, кабінет 
«Канцелярія»), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. 
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загаль-
них зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною осо-
бою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є 
Голова правління Товариства. Контактна особа – Вук Уляна Іванівна. До-
відки за телефоном (032) 259-11-01 (вн.1489).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів 
Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропо-

зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціо-
нерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до 
проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє ак-
ціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер по-
винен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відпо-
відну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридич-
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це 
її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосуван-
ня, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства 
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо-
сувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах 
Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства 
акціо нера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, 
якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька пред-
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому 
видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декіль-
кох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товари-
ства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 
представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 3 401 400 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення перелі-
ку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо-
рів Товариства складає 3 159 879 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 4 492 822 3 770 059 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 685 903 719 029 
Запаси 29 545 5 730 
Сумарна дебіторська заборгованість 3 550 621 2 832 611 
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 073 49 241 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

44 819 152 541

Власний капітал 279 900  234 912 
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

170 170 

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

121 212 130 481 

Поточні зобов’язання і 
забезпечення

4 091 710 3 251 955 

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

-107 714 -98 947 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 401 400 3 401 400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

-31.67 -29.09

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

ПАТ «Львівгаз» 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКАцІЇ «ЛЬВІВГАЗ» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №33, 16 лютого 2018 р. 
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ПОВІдОмЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«ВОЛИНЬГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 43000, 
Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Франка, 12, повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «За-
гальні збори Товариства») 23 березня 2018 року о 10.00 годині за адре-
сою: м. Луцьк, вул. франка, 12 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, по-
чаток реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 19 березня 2018 р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних 

зборів Товариства:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збо-

ри, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом 
затвердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з чле-

нами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважу-
ється на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Наглядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з чле-

нами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважу-
ється на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Ревізійної комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів. 

20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору 
купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 19.09.2012 р. 
№КПП-618 за 2017 рік.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена за-
конодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:  
https://vl.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, ак-
ціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Това-
риства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: м. Луцьк,  
вул. І.Франка, 12 (1 корпус, управління правового супроводження), що-
денно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 
13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товари-
ства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правлін-
ня Товариства. Контактна особа – фахівець з корпоративних відносин, 
Козлюк Зінаїда Ростиславівна. Довідки за телефоном (0332) 77 69 00.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів 

Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціо-
нерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до 
проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє ак-
ціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер по-
винен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відпо-
відну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридич-
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це 
її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосуван-
ня, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства 
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо-
сувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах 
Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо 
для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представ-
ників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здій-
снюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представ-
ником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 22254600 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення перелі-
ку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо-
рів Товариства складає 19479015 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 1 417 445 1 322 060 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 342 942  333 886
Запаси 11 030  5 555
Сумарна дебіторська заборгованість 1 034 624 951 535
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 860 15 095
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(370 516) (362 348)

Власний капітал 5 564  5 564
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 335 826  344 097
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 179 929 177 928 
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 266 644 1 156 819 
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(9 674)  (4 448)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 254 600 22 254 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

(0,43) (0,20)

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на Загальних зборах акціонерів Товари-
ства. 

Голова правління ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»  Коротя м.І.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКАцІЇ «ВОЛИНЬГАЗ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «АРЦИЗЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
Організаційно – правова форма емітента – Приватне акціонерне това-

риство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00451866
Місцезнаходження емітента - 68400 Одеська обл., м. Арциз пров. За-

водський буд. 18
Міський код, телефон та факс емітента - (04845) 31562, 31562
Електронна поштова адреса емітента - 00451866@sc-ua.com
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

15.02.2018р. 
Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 00451866.sc-ua.com
2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПРАТ «АРЦИЗЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
(надалi - Товариство) від 14.02.2018р., прийнято рiшення, надати попере-
дню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття тако-
го рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або 

пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, 
договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi 
спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання, вiдчуження або надання 
в іпотеку обладнання, договорiв придбання, вiдчуження або надання в іпо-
теку будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв орен-
ди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, 
договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сиро-
вини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укла-
денням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих 
договорiв. Гранична сукупна вартість правочинів - не бiльш нiж 32 000,0 
тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності становить – 1688,2 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності становить – 1895,5%. Загальна кількість голосую-
чих акцій – 692800 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах – 692800 штук. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення – 692800 штук. Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 штук. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законо-
давством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова Правління ________ Шершньов В.П.

             М.П.         15.02.2018р.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРцИЗЬКИй мАСЛОЗАВОд»

Приватне акціонерне товариство «КанівГідропроект» повідомляє про 
загальні збори акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2018р. в м. Канів, 
вул. Леніна, 121-А. Реєстрація акціонерів відбудеться 18 квітня 2018р. з 
10-30 год. до 10-50 год. 

Початок зборів 18 квітня 2018р. об 11-00 год. Дата складання пере-
ліку акціонерів участі в зборах відбудеться 12.04.2018р.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря, голови зборів, затвер-

дження регламенту. 2. Звіт голови товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2017р. 3. Затвердження звіту голови товариства. 
4. Звіт ревізора та затвердження звіту ревізора. 5. Розподіл прибутку. 6. Про 

вчинення товариством значних правочинів.
Члени товариства можуть ознайомитись з документами, пов’язаними із 

зборами в робочі дні з 9-00 до 12-00 у голови товариства в кабінеті.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2017р. в тис. грн.
Показники 2017р. 2016р.
Дохід 113,1 28,7
Чистий прибуток 2,2 1,5
Дебіторська заборгованість – –

Голова товариства  Бурлак О.Г.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАНІВГІдРОПРОЕКТ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство 
«Києво-Святошинська аптека №5»  2. Код за ЄДРПОУ 01977857   
3. Місцезнаходження 08153 м.Боярка Молодіжна, 76  4. Міжміський 
код, телефон та факс 0445877769 0445877769 5. Електронна поштова 
адреса  info@apteka5.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації  
www.apteka5.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-
лу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 

Положення  Відомості про зміну типу акціонерного товариства
II. Текст повідомлення 1).Дата прийняття рішення: 

28.12.2017;Найменування уповноваженого органу емітента, що при-
йняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів; Дата державної 
реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що 
містяться в ЄДР: 15.02.2018;Повне найменування акціонерного това-
риства до зміни: Публічне акціонерне товариство «Києво-Святошинська 
аптека№5»;Повне найменування акціонерного товариства після змі-
ни: Приватне акціонерне товариство «Києво-Святошинська 
аптека№5».

III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. Генеральний директор Приходь-
ко В.М. 15.02.2018

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА АПТЕКА №5» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ»;2. Код за ЄДРПОУ – 13699556

3. Місцезнаходження – 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Промисло-
ва, буд. 1

4. Міжміський код, телефон та факс – (04572)71-311, 72-175
5. Електронна поштова адреса – pat@energiya.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розміщення інформації – http://energiya.kiev.ua/news.html 
7. Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текс повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПрАТ »Енергія» 15.02.2018 року (Протокол 
№ 84 від 15.02.2018р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення 
значного правочину. Вирішили: Надати повноваження Голові Правління 

ПрАТ «Енергія» Шигірту Ю.Ф. на вчинення значного правочину, а саме 
укладення та підписання договору № 9/18-Т від 15.02.2018 року на закупів-
лю теплової енергії споживачем - Управлінням освіти Виконавчого комітету 
Обухівської міської ради.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, переви-
щує 3 відсотки вартості активів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності Товариства та складає 6 659,00 тис.грн

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 48 033 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках ): 13,86 %

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не пе-
редбачені законодавством, відповідно до Статуту ПрАТ »Енергія» відсутні.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.

Голова Правління  Ю.ф.Шигірт  16.02.2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АРцИЗЬКИй мАСЛОЗАВОд»

Організаційно – правова форма емітента – Приватне акціонерне това-
риство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00451866
Місцезнаходження емітента - 68400 Одеська обл., м. Арциз пров. За-

водський буд. 18
Міський код, телефон та факс емітента - (04845) 31562, 31562
Електронна поштова адреса емітента - 00451866@sc-ua.com
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

15.02.2018р. 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 00451866.sc-ua.com
2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПРАТ «АРЦИЗЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», 
від 14.02.2018 року, прийнято рішення: Припинити повноваження Голови 
Правління Шершньова Володимира Павловича (фізична особа на надала 
згоди на розкриття паспортний даних). Посадова особа володіє часткою в 
статутному капіталі емітента – 42,67%. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді Голови Правління з 22.04.2013р. по 14.02.2018р. При-
пинити повноваження Члена Правління Коваль Любові Iванiвни (фізична 
особа на надала згоди на розкриття паспортний даних). Посадова особа 
володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,86%. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді члена Правління з 22.04.2013р. по 
14.02.2018р. Припинити повноваження Члена Правління Шершньової Ва-
лентини Петрiвни (фізична особа на надала згоди на розкриття паспорт-
ний даних). Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента – 9,99%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена 
Првління з 22.04.2013р. по 14.02.2018р. Припинити повноваження Голови 
ревiзiйної комiсiї Шершньової Ольги Володимирiвни (фізична особа на 
надала згоди на розкриття паспортний даних). Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі емітента – 9,99%. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді Голови ревiзiйної комiсiї з 22.04.2013р. по 
14.02.2018р. Припинити повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Попової 
Тамари Миколаївни (фізична особа на надала згоди на розкриття пас-
портний даних). Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі 
емітента – 0,81%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Чле-
на ревiзiйної комiсiї з 22.04.2013р. по 14.02.2018р. Припинити повнова-
ження голови Наглядової ради Шершньова Павла Володимировича (фі-
зична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних). Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі емітента – 10,99%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді голови Наглядової ради з 
22.04.2013р. по 14.02.2018р. Припинити повноваження члена Наглядової 
ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Молокозавод», код 

ЄДРПОУ: 31292740 (місцезнаходження: Одеська обл., м.Арциз, пров. За-
водський 18). ТОВ «Молокозавод» володіє часткою в статутному капіталі 
емітента - 5,4%. Строк, протягом якого представник перебував на посаді 
члена Наглядової ради з 22.04.2013р. по 14.02.2018р. Обрати на посаду 
Голови Правлiння Шершньова Володимира Павловича (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 5 років. Поса-
дова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 42,67%. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова правління, 
комерційний директор. Обрати на посаду Члена Правлiння Коваль Любов 
Iванiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
строком на 5 років. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента – 0,86%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх  
5 рокiв: бухгалтер, член правління. Обрати на посаду Члена Правлiння 
Шершньову Валентину Петрiвну (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), строком на 5 років. Посадова особа володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента – 9,99%. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник генерального директора, член 
правління. Обрати на посаду Голови ревізійної комісії Шершньову Ольгу 
Володимирiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних), строком на 5 років. Посадова особа володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента – 9,99%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх 5 рокiв: перший заступник генерального директора, Голова реві-
зійної комісії. Обрати на посаду Члена ревізійної комісії Попову Тамару 
Миколаївну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них), строком на 5 років. Посадова особа володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента –0,81%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх 5 рокiв: лаборант, член ревізійної комісії. Обрати на посаду чле-
на Наглядової ради Шершньова Павла Володимировича (фізична особа 
на надала згоди на розкриття паспортний даних). Особу обрано строком 
на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та – 10,99%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 
генеральний директор, голова Наглядової ради. Член Наглядової ради є 
акціонером та ні є представником акціонера, представником групи акціо-
нерів або незалежним директором. На засіданні Наглядової ради  
ПРАТ «АРЦИЗЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 14.02.2018р. прийнято рішення 
обрати головою Наглядової ради Шершньова Павла Володимировича. 
Обрати на посаду члена Наглядової ради Горяйнова Павла Дмитровича 
(фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних). Особу 
обрано строком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
5 років: головний інженер. Член Наглядової ради є представником акціо-
нера (ТОВ «Молокозавод», код ЄДРПОУ: 31292740, що володіє часткою 
в статутному капіталі емітента - 5,4%) та ні є акціонером, представником 
групи акціонерів або незалежним директором. Посадові особи не мають 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова Правління ________ Шершньов В.П.
                       М.П.                              15.02.2018р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРШАд-
СЬКИй ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИй ЗАВОд» (код ЄДРПОУ 05769219, 
24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія 
Коваленка, буд. 165, електронна адреса par@05769219.pat.ua, тел.( 04352) 
2-42-26) 22.03.2018 року о 12 год. 00 хв. проводяться річні Загальні збори 
акціонерів Товариства за адресою: 24400, Вінницька область, Бершадський 
район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165, актова зала  
( нумерація зали відсутня). Реєстрація акціонерів (представників) з 11 год. 00 
хв. до 11 год. 50 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних Загальних зборах, станом на 24 годину 16.03.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвід-
чує особу. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представни-
кам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника 
на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на 
цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денно-
го Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.Відповідно до Закону 
України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав до-
говір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах 
від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не 
враховуються при визначені кворуму і голосуванні. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ дО ПРОЕКТУ ПОРЯдКУ дЕННОГО: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів. 2. Прий-
няття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, 
обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування.  3. Звіт 
Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки 
Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 5. Звіт Наглядової 
ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
6.  Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. Затвердження порядку 
розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік. 8. Затвердження 
розміру річних дивідендів. 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформа-
цію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складан-
ня переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загаль-
них зборів та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах: www.05769219.pat.ua Для прийняття рішень з 
питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під 
час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за місцезнахо-
дженням Товариства: 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто 
Бершадь, вул.Юрія Коваленка, буд. 165, приймальна (нумерація кабінетів 
відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Ситник 
Галина Леонідівна. Довідки за телефонами: (04352) 2-42-26, 2-33-77 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова правління ПрАТ «БЕТЗ» В.О.Попук 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВ-

НИЙ ЗАВОД" 
2. Код за ЄДРПОУ: 14313332; 3. Місцезнаходження: 49089, м.Днiпро,

вулиця Будiвельникiв, будинок 34; 4. Міжміський код, телефон та факс:
(056)747-30-01 (056)747-33-34; 5. Електронна поштова адреса: akci-
oner@oao-dmz.dp.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: dmz.emitin-
fo.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента

II. Текст повідомлення
12.02.2018 року до ПАТ "Днiпровський машинобудiвний завод" надiй-

шло Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцi-
онера: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiп-
ропетровськiй областi, як акцiонер ПАТ ДМЗ, що володiє акцiями у кiлькос-
тi 35 652 251 штук, з урахуванням ст. 53 Закону України "Про акцiонернi то-
вариства" повiдомляє про замiну Харiної Наталiї Миколаївни - представни-
ка акцiонера, юридичної особи - акцiонера товариства - Фонду державно-
го майна України у складi Наглядової ради ПАТ ДМЗ на представника ак-
цiонера - Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по
Днiпропетровськiй областi у складi Наглядової ради ПАТ ДМЗ, а саме: Ко-
ноплю Людмилу Григорiївну - головного спецiалiста вiддiлу приватизацiї та
управлiння корпоративними правами держави Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi.

Повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради ПАТ ДМЗ Харiної
Наталiї Миколаївни - представника акцiонера припиненi згiдно Наказу Ре-
гiонального вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi вiд
06.02.2018р. №12/01-04-УКП. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi з
24.04.2017р. за рiшенням рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ ДМЗ
(протокол № 16 вiд 21 квiтня 2017 року). Фiзична особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ ДМЗ не володiє.

12.02.2018 року до ПАТ "Днiпровський машинобудiвний завод" надiй-
шло Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника ак-
цiонера: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України, як ак-
цiонер ПАТ ДМЗ, що володiє акцiями у кiлькостi 35 652 251 штук, з ураху-
вання ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомляє про
замiну Харiної Наталiї Миколаївни - представника акцiонера, юридичної
особи - акцiонера товариства - Фонду державного майна України у складi
Наглядової ради ПАТ ДМЗ на представника акцiонера - Регiонального вiд-
дiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi у
складi Наглядової ради ПАТ ДМЗ, а саме: Коноплю Людмилу Григорiївну
- головного спецiалiста вiддiлу приватизацiї та управлiння корпоративни-
ми правами держави Регiонального вiддiлення Фонду державного майна
України по Днiпропетровськiй областi.

Новий член Наглядової ради ПАТ ДМЗ Конопля Людмила Григорiївна
- представник акцiонера набула повноважень 12.02.2018 року з моменту
отримання ПАТ ДМЗ Письмового повiдомлення про замiну члена Нагля-
дової ради – представника акцiонера на строк до наступних рiчних зборiв
товариства. Не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв працювала на поса-
дах: 2010-2014р.р.- Донецький нацiональний унiверситет економiки i тор-
гiвлi iм. М.Туган - Барановського, секретар ректорату; 2014, ПП «Профе-
сiонал 2000» , адмiнiстратор; з 2016 року РВ ФДМУ по Днiпропетровськiй
областi, провiдний спецiалiст вiддiлу приватизацiї та управлiння корпора-
тивними правами держави; провiдний спецiалiст вiддiлу з питань розпо-
рядження державним майном; головний спецiалiст вiддiлу приватизацiї
та управлiння корпоративними правами держави. Фiзична особа не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ ДМЗ не володiє.

Генеральний директор Нiкiтiн Дмитро Сергiйович 

Оголошення про втрату оригіналу свідоцтва
Наступним повідомляю про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстра-

цію випуску акцій ДЕРЖАНОЇ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ
"ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код за
ЄДРПОУ 23945298),яке видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Реєстраційний № 449/1/11, Дата реєстрації 15 верес-
ня 2011 року  Дата видачі 24 липня 2012 року

Голова ліквідаційної комісії ДХК ДМЗ Підлубний В.І.

Оголошення про втрату оригіналу свідоцтва
Наступним повідомляю про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію

випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
код за ЄДРПОУ 14313332), яке видане Дніпропетровським територіальним
управлінням Державної комісії  з цінних паперів та фондового ринку. Реєс-
траційний № 231/04/1/10, Дата реєстрації 23 грудня 2010 року  Дата вида-
чі 23 серпня 2011 року. Генеральний директор ПАТ ДМЗ Д.С. Нікітін

Наглядова рада ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР "АЛЬБАТРОС"

(місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул. Головна, б.29) повідомляє
про скликання 04.04.18р. об 11.00 год. за адресою м. Чернівці, вул. Я.Муд-
рого, б.62, адмінкорпус, 2 поверх, актовий зал загальних зборів акціоне-
рів товариства. Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10.00 год. до
10.50 год. у день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  29.03.18р.

Проект порядоку денного зборів (перелік питань, які виносяться
на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів
та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря  загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт правління товариства за звітний період.
5. Звіт Наглядової ради за звітний період.
6. Звіт Ревізійної комісії за звітний період.
7. Затвердження фінансової звітності товариства за звітний період.
8.  Про розподіл прибутку і збитків товариства.
9. Про зміну найменування товариства у відповідності до Закону Укра-

їни "Про акціонерні товариства".
10. Внесення змін до Статуту товариства шляхом прийняття нової ре-

дакції Статуту. 
11. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Ста-

туту та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.
12. Про схвалення правочинів, які здійснювались у період з

28.04.2009р. по 01.03.2018р.
13.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
14. Обрання Членів Наглядової ради товариства.
15.Припинення повноваження Голови правління товариства. 
16. Призначення директора товариства.
17. Відкликання ревізійної комісії товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а та-
кож інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: http://al-
batros.co.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних
зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10 до 12
год. звернувшись до Голови правління у приймальню товариства, а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонер має
право призначити уповноважену особу, оформивши довіреність. Довіреність
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також
щодо нових кандидатів до складу органів товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис.грн)

Інші фінансові показники у товариства відсутні.

Найменування статті 2014 2015 2016 2017
Усього активів 2,3 0 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2,3 0 0 0
Власний капітал  (вартість чистих
активів) -1,7 -0,9 -9,1 -18,9

Статутний капітал 164 164 164 164
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) -172,7 -175,3 -183,5 -193,3

Поточні зобов'язання і забезпечення 0,6 0,9 9,1 18,9
Чистий прибуток (збиток) 1,1 -2,6 -8,2 -9,8

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



№33, 16 лютого 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВ-

НИЙ ЗАВОД" 
2. Код за ЄДРПОУ: 14313332; 3. Місцезнаходження: 49089, м.Днiпро,

вулиця Будiвельникiв, будинок 34; 4. Міжміський код, телефон та факс:
(056)747-30-01 (056)747-33-34; 5. Електронна поштова адреса: akci-
oner@oao-dmz.dp.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: dmz.emitin-
fo.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента

II. Текст повідомлення
12.02.2018 року до ПАТ "Днiпровський машинобудiвний завод" надiй-

шло Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцi-
онера: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiп-
ропетровськiй областi, як акцiонер ПАТ ДМЗ, що володiє акцiями у кiлькос-
тi 35 652 251 штук, з урахуванням ст. 53 Закону України "Про акцiонернi то-
вариства" повiдомляє про замiну Харiної Наталiї Миколаївни - представни-
ка акцiонера, юридичної особи - акцiонера товариства - Фонду державно-
го майна України у складi Наглядової ради ПАТ ДМЗ на представника ак-
цiонера - Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по
Днiпропетровськiй областi у складi Наглядової ради ПАТ ДМЗ, а саме: Ко-
ноплю Людмилу Григорiївну - головного спецiалiста вiддiлу приватизацiї та
управлiння корпоративними правами держави Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi.

Повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради ПАТ ДМЗ Харiної
Наталiї Миколаївни - представника акцiонера припиненi згiдно Наказу Ре-
гiонального вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi вiд
06.02.2018р. №12/01-04-УКП. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi з
24.04.2017р. за рiшенням рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ ДМЗ
(протокол № 16 вiд 21 квiтня 2017 року). Фiзична особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ ДМЗ не володiє.

12.02.2018 року до ПАТ "Днiпровський машинобудiвний завод" надiй-
шло Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника ак-
цiонера: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України, як ак-
цiонер ПАТ ДМЗ, що володiє акцiями у кiлькостi 35 652 251 штук, з ураху-
вання ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомляє про
замiну Харiної Наталiї Миколаївни - представника акцiонера, юридичної
особи - акцiонера товариства - Фонду державного майна України у складi
Наглядової ради ПАТ ДМЗ на представника акцiонера - Регiонального вiд-
дiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi у
складi Наглядової ради ПАТ ДМЗ, а саме: Коноплю Людмилу Григорiївну
- головного спецiалiста вiддiлу приватизацiї та управлiння корпоративни-
ми правами держави Регiонального вiддiлення Фонду державного майна
України по Днiпропетровськiй областi.

Новий член Наглядової ради ПАТ ДМЗ Конопля Людмила Григорiївна
- представник акцiонера набула повноважень 12.02.2018 року з моменту
отримання ПАТ ДМЗ Письмового повiдомлення про замiну члена Нагля-
дової ради – представника акцiонера на строк до наступних рiчних зборiв
товариства. Не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв працювала на поса-
дах: 2010-2014р.р.- Донецький нацiональний унiверситет економiки i тор-
гiвлi iм. М.Туган - Барановського, секретар ректорату; 2014, ПП «Профе-
сiонал 2000» , адмiнiстратор; з 2016 року РВ ФДМУ по Днiпропетровськiй
областi, провiдний спецiалiст вiддiлу приватизацiї та управлiння корпора-
тивними правами держави; провiдний спецiалiст вiддiлу з питань розпо-
рядження державним майном; головний спецiалiст вiддiлу приватизацiї
та управлiння корпоративними правами держави. Фiзична особа не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ ДМЗ не володiє.

Генеральний директор Нiкiтiн Дмитро Сергiйович 

Оголошення про втрату оригіналу свідоцтва
Наступним повідомляю про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстра-

цію випуску акцій ДЕРЖАНОЇ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ
"ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код за
ЄДРПОУ 23945298),яке видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Реєстраційний № 449/1/11, Дата реєстрації 15 верес-
ня 2011 року  Дата видачі 24 липня 2012 року

Голова ліквідаційної комісії ДХК ДМЗ Підлубний В.І.

Оголошення про втрату оригіналу свідоцтва
Наступним повідомляю про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію

випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
код за ЄДРПОУ 14313332), яке видане Дніпропетровським територіальним
управлінням Державної комісії  з цінних паперів та фондового ринку. Реєс-
траційний № 231/04/1/10, Дата реєстрації 23 грудня 2010 року  Дата вида-
чі 23 серпня 2011 року. Генеральний директор ПАТ ДМЗ Д.С. Нікітін

Наглядова рада ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР "АЛЬБАТРОС"

(місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул. Головна, б.29) повідомляє
про скликання 04.04.18р. об 11.00 год. за адресою м. Чернівці, вул. Я.Муд-
рого, б.62, адмінкорпус, 2 поверх, актовий зал загальних зборів акціоне-
рів товариства. Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10.00 год. до
10.50 год. у день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  29.03.18р.

Проект порядоку денного зборів (перелік питань, які виносяться
на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів
та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря  загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт правління товариства за звітний період.
5. Звіт Наглядової ради за звітний період.
6. Звіт Ревізійної комісії за звітний період.
7. Затвердження фінансової звітності товариства за звітний період.
8.  Про розподіл прибутку і збитків товариства.
9. Про зміну найменування товариства у відповідності до Закону Укра-

їни "Про акціонерні товариства".
10. Внесення змін до Статуту товариства шляхом прийняття нової ре-

дакції Статуту. 
11. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Ста-

туту та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.
12. Про схвалення правочинів, які здійснювались у період з

28.04.2009р. по 01.03.2018р.
13.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
14. Обрання Членів Наглядової ради товариства.
15.Припинення повноваження Голови правління товариства. 
16. Призначення директора товариства.
17. Відкликання ревізійної комісії товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а та-
кож інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: http://al-
batros.co.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних
зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10 до 12
год. звернувшись до Голови правління у приймальню товариства, а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонер має
право призначити уповноважену особу, оформивши довіреність. Довіреність
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також
щодо нових кандидатів до складу органів товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис.грн)

Інші фінансові показники у товариства відсутні.

Найменування статті 2014 2015 2016 2017
Усього активів 2,3 0 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2,3 0 0 0
Власний капітал  (вартість чистих
активів) -1,7 -0,9 -9,1 -18,9

Статутний капітал 164 164 164 164
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) -172,7 -175,3 -183,5 -193,3

Поточні зобов'язання і забезпечення 0,6 0,9 9,1 18,9
Чистий прибуток (збиток) 1,1 -2,6 -8,2 -9,8

Наглядова рада 
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР "АЛЬБАТРОС"
місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул. Головна, б.29) повідомляє

про скликання 06.03.18р. об 11.00 год. за адресою м. Чернівці, вул. Я.
Мудрого, б.62, адмінкорпус, 2 поверх, актовий зал позачергових за-
гальних зборів акціонерів товариства. 

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10.00 год. до 10.50
год. у день та за місцем проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах:  28.02.18р.

Порядок денний зборів 
(перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних збо-
рів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря  позачергових загальних зборів акці-
онерів.

3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціоне-
рів.

4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на за-
гальних зборах акціонерів.

5. Про зміну найменування товариства у відповідності до Закону Укра-
їни "Про акціонерні товариства".

6. Внесення змін до Статуту товариства шляхом прийняття нової ре-
дакції Статуту. 

7. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Стату-
ту та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

8. Про схвалення правочинів, які здійснювались у період з
28.04.2009р. по 01.03.2018р.

9. Припинення повноваження Голови правління товариства. 
10. Обрання директора товариства.
11. Припинення повноважень ревізійної комісії товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавс-
тва: http://albatros.co.ua. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть оз-
найомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10 до
12 год. звернувшись до Голови правління у приймальню товариства, а в
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 

Акціонер має право призначити уповноважену особу, оформивши до-
віреність. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою. 

Оскільки термін повідомлення акціонерів про проведення позачерго-
вих зборів акціонерів менший за 20 днів, можливості вносити свої пропо-
зиції до порядку денного у акціонерів немає.

Повідомлення про порядок реалізації акціонерами 
ПРАТ "ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД"

(код за ЄДРПОУ 00240276) переважного права на придбання розміщу-
ваних акціонерним товариством акцій

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання ак-
цій додаткової емісії:

1. строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій - ак-
ціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Това-
риству письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера повинно
бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаход-
ження), кількість акцій, що ним придбаваються. Заява приймається Това-
риством не пізніше дня, що передує дню початку І-го етапу розміщення
акцій. Строк прийняття письмових заяв про придбання акцій: з 12 лютого
2018 року по 4 березня 2018 року включно з 10.00 до 16.00;

2. строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартос-
ті акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номе-
ра поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції -
акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, після подан-
ня письмової заяви про придбання акцій, перераховує на відповідний ра-
хунок кошти в національній валюті в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що
ним придбаваються. Перераховані кошти приймаються Товариством не
пізніше дня, що передує дню початку І-го етапу укладення договорів з
першими власниками.

Строк перерахування акціонерами грошових коштів у сумі, яка дорів-
нює вартості акцій, що придбаваються: з 12 лютого 2018 року по 4 берез-
ня 2018 року включно.

Кошти в оплату за акції перераховуються на поточний рахунок №
26009010032082 в ПАТ "СБЕРБАНК" м. Київ, МФО 320627;

3. строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про
продаж відповідної кількості акцій - Товариство після отримання грошових
коштів на поточний рахунок видає акціонерові, який оплатив акції під час
реалізації свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії,
письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій у наступний
строк: протягом 5 робочих днів з дати отримання ПрАТ "ЗАВОД БУДГІД-
РОПРИЛАД" відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню по-
чатку укладення договорів з першими власниками під час проведення І-го
етапу укладення договорів з першими власниками, тобто не пізніше 4 бе-
резня 2018 року.

Правління ПрАТ "Завод Будгідроприлад"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «НПК-ХОЛдІНГ»
2. Код за ЄДРПОУ – 22624304
3. Місцезнаходження – 61023, Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, 84
4. Міжміський код, телефон та факс – (057) 731-44-03
5. Електронна поштова адреса – 22624304@sodruzhestvo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.npk.net.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів – Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повно-

важення)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за ЄдРПОУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
14.02.2018 припине-

но 
повнова-

ження

Голова 
наглядо-
вої ради

Прiвалов 
Данiїл 

Геннадiйович

МТ 287287
Київський 

РВ у м. 
Харковi ГУ 

ДМС 
України в 

Харкiвськiй 
областi

0.000016

Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "НПК-ХОЛДIНГ", що 
вiдбулися 14.02.2018 року, було прийнято рiшення про припинення з 
14.02.2018 року повноважень голови наглядової ради Прiвалова Данiїла 
Геннадiйовича. Рiшення оформлене згiдно з протоколом №1 позачерго-
вих загальних зборiв акцiонерiв АТ "НПК-ХОЛДIНГ" вiд14.02.2018 року. 
Рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Товари-
ства було прийняте у зв'язку з припиненням товариства шляхом пере-
творення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та затвердженням 
передавального акту.
Прiвалов Данiїл Геннадiйович не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини, та обiймав посаду голови наглядової ради АТ "НПК-
ХОЛДIНГ" з 20.09.2011 року. На посаду голови наглядової ради замiсть 
звiльненої особи нiкого не призначено.
14.02.2018 припине-

но 
повнова-

ження

Ревiзор Голубєв 
Сергiй 

Борисович

МТ 276350
Дзержин-

ський РВ у 
м. Харкiв ГУ 

ДМС 
України в 

Харкiвськiй 
областi

0.5

Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "НПК-ХОЛДIНГ", що 
вiдбулися 14.02.2018 року, було прийнято рiшення про припинення з 
14.02.2018 року повноважень ревiзора Товариства Голубєва Сергiя Бо-
рисовича. Рiшення оформлене згiдно з протоколом №1 позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв АТ "НПК-ХОЛДIНГ" вiд 14.02.2018 року. Рiшення 
про припинення повноваженьревiзора Товариства було прийняте у 
зв'язку з припиненням товариства шляхом перетворення у товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю та затвердженням передавального акту.
Голубєв Сергiй Борисович не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, та обiймав посаду ревiзора АТ "НПК-ХОЛДIНГ" з 25.03.2004 
року. На посаду ревiзора замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Голова комісії з припинення(перетворення)
АТ «НПК-ХОЛдІНГ»  _______  І.В. Ялдін
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 м. П.  14.02.2018
  (дата)
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ПОВІдОмЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕдЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКцІОНЕРІВ

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯ-

НИй ПАРК ОЧАКІВСЬКИй», код ЄДРПОУ 37097399, юридична 
адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) по-
відомляє Вас, що 05.03.2018 року об 11.00 годині за адресою: вул. Клов-
ський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові 
Загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів відбудеться 05.03.2018 року з 10.00 год. до 
10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 27.02.2018р. 
відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних 
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в 
акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу 
акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – 
також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по 
п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Кловський 
узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021. 

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний 
бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у 
день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Това-
риства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства 
тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акці-
онерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у чле-
ни наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-

рів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової 
ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право пред-
ставники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представни-
ка, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціоне-
ром відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання 
свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного 
зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних збо-
рах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на 
загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://www.wpu.com.ua/

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 
денного):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення по-

зачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину про 

укладення кредитного договору з АТ «Ощадбанк» та супутніх правочинів 
(іпотеки, застави, страхування та інших).

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку 
денного приймаються за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, 
м.  Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512) 58-08-07.

директор Товариства ________________ Ю.м. Лянной

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Чернівецький цегельний завод №1»; 2. Код за ЄДРПОУ: 05383253; 
3.  Місцезнаходження: 58003, м. Чернівці, вул. Зелена, буд.3; 4. Між-
міський код, телефон та факс: (0372) 52-49-04, 52-75-91; 5. Електро-
нна поштова адреса: cegel_1@bukzberigach.cv.ua; 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-chern-vetckii-
tcegelnii-zavod-1; 7. Вид особливої інформації – Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

ІІ. Текст повідомлення
1 Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинен-

ня значних правочинiв: 14.02.2018; Найменування уповноваженого 
органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв; Гранична сукуп-
ність вартості правочинів (тис. грн) – 149,8; Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) – 1498; Спів-
відношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-

тках) – 10; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх 
характеру: значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством про-
тягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, якi бу-
дуть пов’язанi в т.ч.: з виробничою дiяльнiстю Товариства (закупiвля 
енергетичних ресурсiв, матерiальних ресурсiв тощо); з реалiзацiєю/ 
придбанням/ списанням основних засобiв (в т.ч. будiвель, споруд, об-
ладнання, транспортних засобiв). При цьому, кожний iз таких значних 
правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його пред-
метом, становить бiльше 10% вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi), здiйснювати виконавчим директором То-
вариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства. Зальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй: 1818741. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1808730. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 1808730. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що голосували «проти» прийняття рiшення: 0. 
Рiшення оформлене протоколом чергових загальних зборiв 
ПАТ  «Чернiвецький цегельний завод №1» № 2 вiд 14.02.2018р.

ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 

2. Т.в.о. виконавчого директора Н.м.Верига 15.02.2018р. 

ПАТ «ЧЕРНІВЕцЬКИй цЕГЕЛЬНИй ЗАВОд №1» 
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Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фІНАН-

СОВА КОмПАНІЯ «АГРОХОЛдІНГ ПОЛІССЯ» (ідентифі-
каційний код: 34882646, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ,  
вул. Жилянська, будинок 114, офіс 6, далі – Товариство або ПрАТ «ФК 
«Агро холдінг Полісся») повідомляє про проведення річних (чергових) За-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «ФК «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ», що відбу-
дуться 19 березня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна,  
м. Київ, вул. Жилянська, 114, офіс 6 (далі по тексту - Загальні збори).

Проект порядку денного:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії Загальних зборів 

Товариства, обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії 
Загальних зборів Товариства.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) За-
гальних зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2017 р. та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
в 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2017 р. та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи у 2017 р.
9. Про схвалення вчинених Товариством правочинів.
10. Про зміну основних напрямів діяльності Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту 

Товариства в новій редакції та обрання особи, яка уповноважується на під-
писання Статуту Товариства в новій редакції.

12. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів То-
вариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції; об-
рання особи, яка уповноважується на підписання Положення про Загальні 
збори акціонерів Товариства в новій редакції.

13. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, 
шляхом викладення та затвердження його в новій редакції; обрання особи, 
яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Това-
риства в новій редакції.

14. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства, шля-
хом викладення та затвердження його в новій редакції; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання Положення про Виконавчий орган Товари-
ства в новій редакції.

15. Про припинення дії Положення про посадових осіб органів Товари-
ства.

16. Про припинення дії Положення про Ревізійну комісію (ревізора) То-
вариства.

17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Реві-
зора Товариства.

18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради Товариства.

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дати прийняття рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 305 498 105 693
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 100 177 46 755
Гроші та їх еквіваленти 162 -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

86 18

Власний капітал 205 086 104 568
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 205 000 205 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 214 210
Поточні зобов'язання і забезпечення 100 198 915
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

68 20

Середньорічна кількість акцій (шт.) 109 503 699 201 697 534
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

- -

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом 
рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних 
зборів, а також інформація, що зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http://agroholdingpolissya.com.ua/.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо кандидатів до 
складу органів Товариства.Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних збо-
рів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформа-
цію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акці-
онерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової 
ради - незалежного директора.Пропозиція до проекту порядку денного За-
гальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.Зміни до 
проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товари-
ство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань 
або проектів рішень.У разі внесення змін до проекту порядку денного За-
гальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає 
порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропо-
зицій акціонерів.Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають 
право ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами (ма-
теріалами) відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідо-
млення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні з 10.00 год. до 
12.00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 01032,  
м. Київ, вул. Жилянська, будинок 114, офіс 6. Відповідальна особа – Голова 
Правління – Бойко Роман Миколайович. Телефон для довідок +380 (44) 
332 89 41.Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлен-
ня на підставі його письмового запиту. Письмовий запит про надання до-
кументів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером за  
5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення 
Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення 
Загальних зборів без попереднього письмового запиту.Пропозиції акціоне-
рів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, та пись-
мові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань по-
рядку денного надсилати за адресою: Україна, 01032, м. Київ,  
вул. Жилянська, будинок 114, офіс 6.Реєстрація акціонерів (їх представни-
ків)для участі у Загальних зборах буде здійснюватися 19 березня 2018 року 
з 09:30 до 09:55 за місцем проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, 
вул. Жилянська, будинок 114, офіс 6.Для реєстрації та участі в Загальних 
зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт; представникам акціо-
нерів – паспорт і довіреність на право участі та голосування, оформлену і 
видану відповідно до законодавства України; представникам – акціоне-
рів  – юридичних осіб – паспорт ідокумент, що засвідчує його повноважен-
ня.Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.Довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денно-
го Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій 
розсуд.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах декільком своїм представникам.Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на За-
гальних зборах Товариства.Надання довіреності на право участі та голо-
сування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.Реє-
страція акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбу-
ватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах, складеного за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
Загальних зборів, тобто на 24:00 год. 13березня 2018 року.

ПрАТ «фК «Агрохолдінг Полісся»
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(код ЄДРПОУ 24940452, адреса місцезнаходження: м. Київ. вул. Жилян-
ська, 29, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 22 березня 2018 року, за адресою: 
м. Київ, вул. микільсько-Слобідська, 2-Б, оф. 286. Реєстрація акціонерів 
відбудеться з 11.00 до 11.20 в день проведення та за місцем проведення 
зборів. Початок зборів о 11.30. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у зборах, станом на 16 березня 2018 року.

Проект Порядку денного 
(перелік питань які виносяться на голосування 

разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прий-
няття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

4. Звіт Ревізора про діяльність Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 

2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Попереднє надання згоди/дозволу Генеральному директору Товари-

ства на вчинення значних правочинів (цивільно-правових угод), які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року - до 22.03.2019, із зазначен-
ням їх характеру та граничної сукупної вартості.

Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення загальних зборів, а також ознайомитись з ма-
теріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами 
рішень з питань, що виносяться на голосування, можна за місцезнахо-
дженням товариства: м. Київ, вул.. Жилянська, 29, оф.286, у робочі дні 
з 10.00 до 13.00 та в день проведення зборів за місцем проведення збо-
рів (до початку зборів) у посадової особи – Генерального директора то-
вариства Коломєєвої О.Б.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-
ють їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтвер-
джують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціоне-
рів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http:// 24940452.infosite.com.ua. Довідки за тел. (044) 541-11-33 ПрАТ «Но-
вагаз» (Емітент); (044) 500-1607 (08) ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна 
установа). 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.).
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 11684,9 11639,10
Основні засоби 1556,8 1939,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2112,1 1906,7
Сумарна дебіторська заборгованість 282,7 1239,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 734,2 732,6
Нерозподілений прибуток 6076,3 5789,5
Власний капітал 6151,3 5864,5
Статутний капітал 60,0 60,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5533,6 5774,6
Чистий прибуток (збиток) 286,8 1343,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

35 41

Генеральний директор Товариства

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «НОВАГАЗ»

ПОВІдОмЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗА-
ВОД» 

2. Код за ЄДРПОУ 00182863
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. I. Гонти, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

0412 422902; 0412 422902

5. Електронна поштова адреса sekretar@rud.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.ztm.ho.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)

1 14.02.2018 520 000 919806 56,534

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
прийнято 14 лютого 2018 року позачерговими загальними зборами акціоне-
рів ПАТ «Житомирський маслозавод».

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Житомирський 

маслозавод» 14 лютого 2018 року прийнято рішення попередньо надати 
згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних право-
чинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прий-
няття даного рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом 
кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за да-
ними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАС-
ЛОЗАВОД», в тому числі укладення кредитних договорів, договорів заста-
ви/іпотеки, позики, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, 
поставки, купівлі-продажу, оренди але не обмежуючись ними, граничною 
сукупною вартістю кожного з таких правочинів на рівні не більше 
520000000,00 грн. (П’ятсот двадцять мільйонів гривень 00 коп.), або еквіва-
лент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку 
України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Гранична сукупна вартість кожного з правочину визначена на рівні не 
більше 520000000,00 грн. (П’ятсот двадцять мільйонів гривень 00 коп.), або 
еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного 
банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (станом на 31.12.2016 р.) складає 919 806 тис. грн. 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 
31.12.2016 р.) складає 56,534%.

Загальна кількість голосуючих акцій складає 27865000 штук голосуючих 
акцій.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів, які відбулися 14.02.2018 р., складає 27865000 
штук голосуючих акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів позачерго-
вими загальними зборами акціонерів, які відбулися 14.02.2018 р., складає 
27865000 штук голосуючих акцій. «ПРОТИ» прийняття даного рiшення 
голосiв не зареєстровано.

ІІІ. Підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 

2. Голова Правління Рудь Петро Володимирович. 14 лютого 2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОмИРСЬКИй мАСЛОЗАВОд»
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ПОВІдОмЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» 

2. Код за ЄДРПОУ 00182863
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. I. Гонти, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

0412 422902; 0412 422902

5. Електронна поштова 
адреса 

sekretar@rud.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.ztm.ho.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, 
що є предметом правочи-

ну, до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної фінансо-
вої звітності 
(у відсотках)

1 14.02.2018 450000 919806 48,923

Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято 
позачерговими загальними зборами акціонерів 14 лютого 2018 року.

Предметом правочинів є: укладення додаткової угоди до Генерально-
го кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. (з усіма зміна-
ми та доповненнями), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛО-
ЗАВОД» і АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо продовження строку його 
дії з 20.12.2019 р. до 20.12.2020 р. та збільшення загального ліміту кре-
дитування Генерального кредитного договору з 200000000,00 грн. (Двісті 
мільйонів гривень 00 коп.) до 350000000,00 грн. (Триста п’ятдесят міль-
йонів гривень 00 коп.), з яких на фінансування поточної діяльності ліміт 
кредитування складе 300000000,00 грн. (Триста мільйонів гривень  
00 коп.) терміном дії до 20.12.2020 р. та на інвестиційні цілі (рефінансу-
вання понесених витрат на інвестиційні цілі) ліміт кредитування складе 
50000000,00 грн. (П’ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), з терміном дії до 
20.11.2020 р., з ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних, 
та з викладенням статей/розділів, інших умов Генерального кредитного 
договору в новій редакцій, запропонованій Банком.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 14 лютого 2018 року 
надано згоду на вчинення в межах Генерального кредитного договору 
№ 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. нових кредитних договорів, а саме:

«Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна Кредитна 
Лінія» з лімітом кредитування 50000000,00 грн. (П’ятдесят мільйонів грн. 
00 коп.), строком користування до 31.10.2020 р., ефективною процент-
ною ставкою не більше 25 % річних;

«Відновлювальна Кредитна Лінія» з лімітом кредитування 
110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.), строком корис-
тування 12 місяців, ефективною процентною ставкою, не більше 25 % 
річних;

«Найкраща ринкова ставка» з видачею кредитних коштів траншами 
та лімітом кредитування 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гри-
вень 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною 
ставкою не більше 25 % річних;

«Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з видачею 
кредитних коштів траншами та лімітом кредитування 110000000,00 грн. 
(Сто десять мільйонів гривень 00 коп.), строком користування 12 місяців, 
ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 14 лютого 2018 
року визначено, що загальна заборгованість за вищевказаними до-
говорами «Відновлювальна Кредитна Лінія», «Найкраща ринкова 
ставка» та «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» не 
може перевищувати 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гри-
вень 00 коп.) на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії 
цих договорів.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 14 лютого 2018 року ви-
значено, що загальна вартість Генерального кредитного договору, разом з 
відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими 
обов’язковими платежами не повинна перевищувати 450000000,00 грн. 
(Чотириста п’ятдесят мільйонів гривень 00 коп.). 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства, складає 450000000,00 грн. (Чоти-
риста п’ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (станом на 31.12.2016 р.) складає 919 806 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (станом на 31.12.2016 р.), складає 48,923 %.

Загальна кількість голосуючих акцій складає 27865000 штук голосую-
чих акцій.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачерго-
вих загальних зборах акціонерів, які відбулися 14.02.2018 р., складає 
27865000 штук голосуючих акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів позачерговими за-
гальними зборами акціонерів, які відбулися 14.02.2018 р., складає 
27865000 штук голосуючих акцій. «ПРОТИ» прийняття даного рiшення 
голосiв не зареєстровано.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, 
не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не 
визначені.

ІІІ. Підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. 

2. Голова Правління Рудь Петро Володимирович. 14 лютого 2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖИТОмИРСЬКИй мАСЛОЗАВОд»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИй ЕЛЕКТРОВАГОНО-
РЕмОНТНИй ЗАВОд"

2. Код за ЄДРПОУ: 00480247
3. Місцезнаходження: 03049, м.Київ, вул. Ползунова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)245-42-69 465-35-89
5. Електронна поштова адреса: info@kevrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kevrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-

ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення

Правочини з ПАТ «Укрзалiзниця»:
1) правочини, предметом яких є виконання (надання) приватним 

акцiонерним товариством «Київський електровагоноремонтний завод» 
робiт (послуг) з капiтального (капiтально-вiдновлювального) ремонту, 
модернiзацiї моторвагонного (тягового) рухомого складу;

2) правочини, предметом яких є виконання (надання) приватним акцiонерним 
товариством «Київський електровагоноремонтний завод» робiт (послуг) з ре-
монту (капiтальног ремонту) лiнiйного обладнання (електричних машин, колiсних 
пар, iншихвузлiв та агрегатiв) моторвагонного (тягового) рухомого складу;

3) правочини, предметом яких є виготовлення, постачання приватним 
акцiонерним товариством «Київський електровагоноремонтний завод» за-
пасних частин, ремонтних комплектiв до моторвагонного (тягового) рухо-
мого складу.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Гринчишин Христина Богданiвна
Головний бухгалтер (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.02.2018
(дата)
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ПРОТОКОЛ № 281
Загальних Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Нове місто»
м. Львів 12 лютого 2018 р.
Для участі у роботі позачергових загальних зборів учасників Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Нове місто» присутні 
3 (три) учасники Товариства (їх представники), які у сукупності володіють 
100 % голосів.

Зауважень щодо порядку, строків та способу повідомлення про скликан-
ня позачергових загальних зборів учасників Товариства від учасників не 
надходило
№ 
п/п Учасник Розмір 

частки (%)
Вартість 

частки (грн.)
1 Власюк Павло Миколайович 67,04 3 918 200,00
2 Добощак Ірина Ігорівна 20,10 1 175 000,00
3 Пайовий венчурний недиверсифікований за-

критий інвестиційний фонд «Скриня» Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Компанія 
управління активами «Приват Капітал», в осо-
бі представника Ільчишина Андрія Івановича 

12,86 751 600,00

ВСЬОГО 100% 5 844 800,00

Вимоги ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» та Статуту 
Товариства щодо кворуму – 50% голосів дотримано. Збори вважаються 
повноважними приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

ПОРЯдОК дЕННИй
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про дострокове погашення облігацій серії J та K ТзОВ «БК «Нове місто».
3. Про порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітен-

том рішення про дострокове погашення випуску облігацій серії J та K  
ТзОВ «БК «Нове місто».

4. Про ціну дострокового погашення облігацій, порядок її встановлення 
та розрахунок.

5. Про дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути 
пред’явлені для дострокового погашення.

З першого питання порядку денного.
СЛУХАЛИ:
Власюка Павло Миколайовича який запропонував для організації роботи 

загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Буді-
вельна компанія «Нове місто» обрати голову та секретаря загальних зборів. 
Головою загальних зборів учасників Товариства запропонував обрати пред-
ставника ПВНЗІФ «СКРИНЯ» ТОВ «КУА «Приват Капітал» Ільчишина А.І., а 
секретарем загальних зборів запропонував обрати Власюка П.М.

Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція поставлена на голосування:
«Обрати Головою загальних зборів учасників Товариства представника 

ПВНЗІФ «СКРИНЯ» ТОВ «КУА «Приват Капітал» Ільчишина А.І. Обрати 
Власюка П.М. секретарем загальних зборів учасників Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Будівельна компанія «Нове місто».

Голосували: «за» – 100 % голосів присутніх, 
« проти » – немає;
«утримались» – немає.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Обрати Ільчишина А.І. (представника ПВНЗІФ «СКРИНЯ» ТОВ «КУА 

«Приват Капітал») головою загальних зборів учасників Товариства з обме-
женою відповідальністю «Будівельна компанія «Нове місто».

Обрати Власюка П.М. секретарем загальних зборів учасників Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Нове місто».

З другого питання порядку денного.
СЛУХАЛИ:
Директора Товариства Власюка Павла Миколайовича, який повідомив, що у 

зв’язку із достроковим вводом в експлуатацію багатоповерхового житлового бу-
динку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним 
паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, пр. В.Чорновола 67 (м. Львів, прос-
пект В. Чорновола, 75 присвоєна поштова адреса та виданий Сертифікат серія 
ІУ № 163173351654, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта, 
виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 01 грудня 
2017 р.), та відповідно до проспекту емісії облігацій пропоную прийняти рішення 
про дострокове погашення облігацій серії J та K ТзОВ «БК «Нове місто». 

Пропозиція поставлена на голосування:
«Прийняти рішення про дострокове погашення облігацій серії J та K 

ТзОВ «БК «Нове місто».»
Голосували: «за» – 100 % голосів присутніх, 
« проти » – немає;
«утримались» – немає.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
«Прийняти рішення про дострокове погашення облігацій серії J та K 

ТзОВ «БК «Нове місто».»

З третього питання порядку денного.
СЛУХАЛИ:
Власюка Павла Миколайовича, який повідомив, що у зв’язку із прийня-

тим рішенням про дострокове погашення облігацій серії J та K ТзОВ «БК 
«Нове місто» та відповідно до проспекту емісії облігацій пропоную прийняти 
наступний порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітен-
том рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій: 

― здійснити оприлюднення на власному вебсайті www.novemisto.com 
повідомлення про дострокове погашення облігацій серії J та K ТзОВ «БК 
«Нове місто»; 

― особисто кожного власника шляхом направлення рекомендованого 
листа; 

― у випадку особистого звернення власника облігацій до Емітента 
(ТзОВ «БК «Нове місто» ) про пред’явлення облігацій до погашення, за міс-
цем знаходження Емітента, вручити таке повідомлення під розписку; 

― здійснити публікацію даного рішення у офіційному друкованому ви-
данні НКЦПФР.

Пропозиція поставлена на голосування:
«Прийняти наступний порядок повідомлення власників облігацій про прий-

няття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій: 
― здійснити оприлюднення на власному вебсайті www.novemisto.com 

повідомлення про дострокове погашення облігацій серії J та K ТзОВ «БК 
«Нове місто»; 

― особисто кожного власника шляхом направлення рекомендованого 
листа; 

― у випадку особистого звернення власника облігацій до Емітента 
(ТзОВ «БК «Нове місто» ) про пред’явлення облігацій до погашення, за міс-
цем знаходження Емітента, вручити таке повідомлення під розписку; 

― здійснити публікацію даного рішення у офіційному друкованому ви-
данні НКЦПФР.»

Голосували: «за» – 100 % голосів присутніх, 
« проти » – немає;
«утримались» – немає.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
«Прийняти наступний порядок повідомлення власників облігацій про прий-

няття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій: 
― здійснити оприлюднення на власному вебсайті www.novemisto.com 

повідомлення про дострокове погашення облігацій серії J та K ТзОВ «БК 
«Нове місто»; 

― особисто кожного власника шляхом направлення рекомендованого 
листа; 

― у випадку особистого звернення власника облігацій до Емітента 
(ТзОВ «БК «Нове місто» ) про пред’явлення облігацій до погашення, за міс-
цем знаходження Емітента, вручити таке повідомлення під розписку; 

― здійснити публікацію даного рішення у офіційному друкованому ви-
данні НКЦПФР.»

З четвертого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Власюка Павла Миколайовича, який повідомив, що у зв’язку із прийня-

тим рішенням про дострокове погашення облігацій серії J та K ТзОВ «БК 
«Нове місто» та відповідно до проспекту емісії облігацій погашення (достро-
кового погашення) облігацій відбувається за умови перерахування облігацій 
з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів на рахунок в цінних 
паперах Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ».

Погашення облігацій їх власникам відбувається шляхом надання у власність 
загальної площі житлового приміщення (квартири) відповідної кількості квадрат-
них метрів в залежності від кількості та серії облігацій пред’явлених до погашен-
ня та згідно укладених із власниками договорів резервування квартири. 

Пропозиція поставлена на голосування:
«Прийняти рішення про те, що дострокове погашення облігацій серії J та K 

ТзОВ «БК «Нове місто» відбуватиметься за умови перерахування облігацій 
з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів на рахунок в цінних 
паперах Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ». Погашення облігацій їх власни-
кам буде здійснюватись шляхом надання у власність загальної площі жит-
лового приміщення (квартири) відповідної кількості квадратних метрів в за-
лежності від кількості та серії облігацій пред’явлених до погашення та згідно 
укладених із власниками договорів резервування квартири.»

Голосували: «за» – 100 % голосів присутніх, 
« проти » – немає;
«утримались» – немає.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
«Дострокове погашення облігацій серії J та K ТзОВ «БК «Нове місто» 

відбуватиметься за умови перерахування облігацій з рахунку в цінних папе-
рах власника цінних паперів на рахунок в цінних паперах Емітента в депо-
зитарії ПАТ «НДУ». Погашення облігацій їх власникам буде здійснюватись 
шляхом надання у власність загальної площі житлового приміщення (квар-
тири) відповідної кількості квадратних метрів в залежності від кількості та 

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ «БУдІВЕЛЬНА КОмПАНІЯ «НОВЕ мІСТО»
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серії облігацій пред’явлених до погашення та згідно укладених із власника-
ми договорів резервування квартири.»

З п’ятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Власюка Павла Миколайовича, який повідомив, що у зв’язку із прийнятим 

рішенням про дострокове погашення облігацій серії J та K ТзОВ «БК «Нове 
місто» та відповідно до проспекту емісії облігацій визначити дати початку та 
закінчення строку, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового 
погашення. Пропоную датою початку пред'явлення для дострокового пога-
шення визначити 23 лютого 2018 року, датою закінчення пред'явлення для 
дострокового погашення 17 грудня 2018 року. У будь-якому випадку кінцевий 
термін пред’явлення випуску облігацій до погашення залишається незмінним, 
але не більше одного року по 17 травня 2019 р. включно.

Пропозиція поставлена на голосування:
«Визначити дати початку та закінчення строку, у який облігації мають 

бути пред'явлені для дострокового погашення: 23 лютого 2018 року , датою 
закінчення пред'явлення для дострокового погашення 17 грудня 2018 року, 
облігацій серії J та K ТзОВ «БК «Нове місто» У будь-якому випадку кінцевий 
термін пред’явлення випуску облігацій до погашення залишається незмін-

ним, але не більше одного року по 17 травня 2019 р. включно.»
Голосували: «за» – 100 % голосів присутніх, 
« проти » – немає;
«утримались» – немає.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
«Визначити дати початку та закінчення строку, у який облігації мають 

бути пред'явлені для дострокового погашення: 23 лютого 2018 року , датою 
закінчення пред'явлення для дострокового погашення 17 грудня 2018 року, 
облігацій серії J та K ТзОВ «БК «Нове місто». У будь-якому випадку кінцевий 
термін пред’явлення випуску облігацій до погашення залишається незмін-
ним, але не більше одного року по 17 травня 2019 р. включно.».

Голова зборів: Ільчишин А.І.
Секретар: Власюк П.М.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Нове 

місто» ЄДРПОУ 30994450 повідомляє, що у зв'язку з виявленою технічною 
помилкою та опублікуванням недостовірної інформації у Відомостях 
НКЦПФР № 67 (2071) від 08.04.2015 р., правильним слід вважати: «Реє-
страційний номер 260/2/2014-Т.»

Приватне акціонерне товариство «Чернігівський річковий порт» (код 
ЄДРПОУ 03150220, місцезнаходження: 14000, м. Чернігів вул. Підвальна, 
буд. 23) ( надалі - «Товариство») повідомляє, що річні загальні збори акці-
онерів Товариства відбудуться 20 березня 2018 року о 11:00 за адресою: 
14000, м. Чернігів, вул. Підвальна, буд. 23, кабінет генерального ди-
ректора.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбувати-
меться 20 березня 2018 року з 10.00 до 10.30 години за місцем проведення 
річних загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам-фізичним особам 
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представ-
никам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що підтвер-
джує повноваження представника, оформлений в порядку, встановленому 
чинним законодавством.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах – 14 березня 2018 року (24 година).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 

Товариства та виконавчого органу Товариства.
3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схва-

лення правочинів, вчинених виконавчим органом Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та порядок 

виплати дивідендів.
6. Про внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням 

статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів розміщення ак-
цій.

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Про затвер-
дження Статуту Товариства в новій редакції, надання повноважень на під-
писання Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.

8. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
9. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
10. Про обрання членів наглядової ради.
11. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 

що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

12. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів 
(правочинів із заінтересованістю).

Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу 3 ч. 3 ст. 40 Закону України 
«Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не має 
права брати участь у загальних зборах.

Акціонери можуть знайомитися із матеріалами щодо питань, які вино-
сяться на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в 
робочі дні з 10.00 до 15.00 год. за адресою : 14000, м. Чернігів , вул. Під-
вальна, буд. 23, 2-й поверх, приймальня генерального директора Товари-
ства, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх про-
ведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами - генеральний директор Товариства О.В. Рож-
дьонний. (Відповідальна особа – юрист Литвиненко Юлія Павлівна, 
контакт ний телефон 04622-4-00-61; 04622-4-12-70). 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних 
загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товари-
ства за довіреністю: у випадку участі в річних загальних зборах акціонерів 
Товариства представника акціонера за довіреністю, такий представник при 
реєстрації має пред’явити документ, що підтверджує його повноваження – 
довіреність та документ, що посвідчує його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку.

При голосуванні такий представник обов’язково зазначає в бюлетені по-
вне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера довірителя та свої 
прізвище, ім’я та по батькові, з поміткою що він діє на підставі довіреності.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосува-
ти відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://chernigivriverport.pat.ua/.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що відповідно до положень Закону 
України «Про депозитарну систему України» ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІО-
НЕРІВ, які не уклали з обраною емітентом депозитарною устано-
вою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від влас-
ного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери 
на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНА-
ЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.

З метою недопущення застосування до Вас вказаних обмежень 
при реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів, 
скликаних на 20 березня 2018 року, ПрАТ «Порт Чернігів» повідомляє 
про необхідність укладення договорів про обслуговування рахунку 
у цінних паперів.

За довідками з питань укладення договору про обслуговування 
рахунку у цінних паперах звертайтеся до депозитарної установи 
ТОВ «Укренергореєстр» за телефоном (044) 499-90-08.

З повагою, 
Наглядова рада ПрАТ «Порт Чернігів»

ШАНОВНІ АКцІОНЕРИ 
ПРАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ»!
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацково-виробничий 
центр"Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний центр"

2. Код за ЄДРПОУ 23518596
3. Місцезнаходження 03134, м. Київ, вул. Миру,17
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 406-03-09 (044) 406-03-09

5. Електронна поштова адреса olga-a@bhfz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://bcpp.com.ua/shareholders

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол 

№ 2018-1 вiд 13.02.2018р.) припинено повноваження Генерального дирек-

тора Безпалько Людмили Василiвни (не надано згоди на розкриття паспорт-
них даних). Останнi п’ять рокiв займала посаду Генерального директора 
ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ», частка в статутному капiталi складає 
0.028982%. Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи 
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає. Пiдставою 
данного рiшення є обрання нового Генерального директора.

Згiдно рiшення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол 
№ 2018-1 вiд 13.02.2018р.) Здаревську Юлiю Михайлiвну (не надано згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Генерального директора, 
термiном на 3 роки. Останнi п’ять рокiв займала посаду головного 
економiста - начальника ПЕВ ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ», часткою в 
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за злочини з корис-
ливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - не-
має. Пiдставою данного рiшення є рiшення акцiонерiв.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Здаревська Ю.М.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.02.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИй цЕНТР 
«БОРщАГIВСЬКИй ХIмIКО-фАРмАцЕВТИЧНИй цЕНТР»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КАм’ЯНЕцЬ-ПОдІЛЬСЬКАВТОАГРЕГАТ»!
Повідомляємо, що 28 березня 2018 року відбудуться річні Загальні 

збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАМ’ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКАВТОАГРЕГАТ», розташованого за адресою: вул. Північна, 85, 
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, Україна.

Збори відбудуться в залі №1 за адресою: вул. Північна, 85, 
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, Україна. Реєстра-
ція учасників – з 09-00 до 09-45. Початок зборів – о 10-00. 

З документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціоне-
ри особисто можуть ознайомитися в робочі дні з 10-00 до 15-00 год. за 
адресою: вул. Північна, 85, м. Кам’янець-Подільський, приймальня, а в день 
проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – директор Островський М.І.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати їх проведення.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст.36, 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нор-
мативними документами ПрАТ «КПАА».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
дається на 24 годину 22 березня 2018 року

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій 
ПрАТ «КПАА» – 743 070 шт., кількість голосуючих акцій – 125 364 шт.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (оформлену відповідно 
вимог законодавства довіреність). 

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціо-
нерів за довіреністю встановлено ст.39 Закону України «Про акціонерні 
товариства», статутом та внутрішніми нормативними документами 
ПрАТ «КПАА».

ПРОЕКТ ПОРЯдКУ дЕННОГО
із проектами рішення щодо кожного з питань

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
Проект рішення:
1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КПАА» у 

складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Андреєва Ганна Петрівна, Швець 
Надія Володимирівна.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з мо-
менту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних збо-
рів.

2. Звіт директора ПрАТ «КПАА» про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік 
та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора ПрАТ «КПАА» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльнос-
ті на 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «КПАА» та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КПАА» та заходи за результа-

тами його розгляду.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства у 2017 році.
Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську 

діяльність ПрАТ «КПАА» у 2017 році.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за 

результатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити висновок зовнішнього аудитора та заходи за результатами 

його розгляду
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КПАА» за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт ПрАТ «КПАА» за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за 

підсумками роботи у 2017 році.
Проект рішення:
В зв’язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2016 рік 

не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здій-
снювати.

8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
2. Право підпису Статуту ПрАТ «КПАА» надати директору ПрАТ «КПАА» 

Островському Максиму Ігоровичу.
9. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладен-

ня їх в новій редакції.
Проект рішення:
1. Внести зміни до положень «Про Загальні збори акціонерів», «Про 

Наглядову раду», «Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтер-
есованих осіб з інформацією ПрАТ «КПАА» шляхом викладення їх в новій 
редакції.

2. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій ре-
дакції надати голові та секретарю цих загальних зборів.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
ПрАТ «КПАА».

Проект рішення:
Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: 

Ткачук Емілії Альбінівни, Кикоть Світлани Миколаївни, Сергеєвої Ольги 
Олександрівни та дію договорів, укладених з ними як членами Ревізійної 
комісії, у відповідності до чинного законодавства

Адеса веб-сайту ПрАТ «КПАА», на якому розміщено інформацію та доку-
менти, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України «Про акціонер-
ні товариства»: http://www.k-paa.com.ua. Телефон для довідок (03849) 3-53-10

директор ПрАТ «КПАА»  м.І.Островський
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Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «дОБРОБУТ Іф» (код за ЄДРПОУ 01275905) (надалі - То-
вариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ДОБРОБУТ ІФ» (надалі –Збори) 23 березня 2018 року об 11-00 год. 
за місцезнаходженням Товариства за адресою: 76010, м.Івано-франківськ, 
вул.Бельведерська,27, 2-й поверх, кабінет юриста. Реєстрація акціоне-
рів та їх представників буде проводитись з 10:30 до 11:00 год. в день та за 
місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах - 19 березня 2018р. (станом на 24-00 год.). 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання лічиль-
ної комісії Зборів акціонерів. 2.Обрання Голови та Секретаря Зборів. 3.Затвер-
дження регламенту проведення Зборів. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту. 5. Звіт Генерального директо-
ра Товариства за 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту. 6. Звіт та 
висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення щодо 
даного звіту. 7.Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства 
за 2017 рік. 8.Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2017 рік. 9.Про 
надання попередньої згоди на вчинення значного правочину. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 

dobrobut.pat.ua. Ознайомитись з документами з питань порядку денного 
можна у робочі дні з 10-00 до 16-00 год. за адресою: 76010, м.Івано-
Франківськ, вул.Дністровська,49, 3 поверх, каб.310. Посадова особа, відпо-
відальна за ознайомлення акціонерів з документами Лозан Марія Микола-
ївна. Контактний телефон: (03422)546009, 0975139062. 

Для реєстрації акціонери ПрАТ «ДОБРОБУТ ІФ» повинні мати при собі 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати 
документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформ-
лені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 
(2017р./2016р.): Усього активів: 1258,8/1234,0; основні засоби: 
1096,8/1187,1; довгострокові фінансові інвестиції:0/0; запаси: 3,9/3,9;  
сумарна дебіторська заборгованість: 117,8/41,5; грошові кошти та їх еквіва-
ленти: 28,3/1,5; нерозподілений прибуток: -557,5/-557,1; власний капітал: 
1054,0/1054,4; статутний капітал: 430,5/430,5; довгострокові зобов'язання: 0/0; 
поточні зобов'язання: 204,8/179,6; чистий прибуток (збиток):-0,4/-3,6; се-
редньорічна кількість простих акцій (шт.): 1722000/1722000; кількість влас-
них акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0/0; загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: 0/0; чисельність пра-
цівників на кінець періоду (осіб): 10/10. .

Наглядова рада ПрАТ «добробут Іф»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 11
2. ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 12
3. ПРАТ БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 12
4. ВАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «АЛЬБАТРОС» 14
5. ВАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «АЛЬБАТРОС» 15
6. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВЕ МІСТО» 20
7. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА ГОЛОВНИХ УБОРІВ ГОРЛИЦЯ 7
8. ПАТ ВІННИЦЯПОСТАЧ 5
9. ЗАТ ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 13

10. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 3
11. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 16
12. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 14
13. ДХК ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 14
14. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 14
15. ПРАТ ДОБРОБУТ ІФ 23
16. ПРАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 4
17. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 11
18. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 18
19. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 19
20. ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД 3
21. ПРАТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКАВТОАГРЕГАТ 22
22. ПРАТ КАНІВГІДРОПРОЕКТ 11
23. ПРАТ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА АПТЕКА №5 11
24. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 19
25. ПАТ ЛЬВІВПОСТАЧ 13
26. ПАТ ЛЬВІВПОСТАЧ 13
27. ПРАТ НАУКОВО–ДОСЛІДНЕ І КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО БУРОВОГО ІНСТРУМЕНТУ 4
28. ПРАТ НАФТОАВТОМАТИКА 5
29. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЦЕНТР» 22
30. ПРАТ НОВАГАЗ 18
31. ПАТ НПК-ХОЛДІНГ 15
32. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВИХ АВТОМАТІВ 6
33. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВОЛИНЬГАЗ» 10
34. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЛЬВІВГАЗ» 9
35. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕОБЛГАЗ» 8
36. ПРАТ ПОРТ ЧЕРНІГІВ 21
37. ПРАТ ПРОМО ГРУП 13
38. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 5
39. ПРАТ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ» 15
40. ПРАТ ТОДЕФ 6
41. ПРАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 3
42. ПАТ УНІВЕРСАМ №7 3
43. ПРАТ УНІВЕРСАМ «КИЇВ» 7
44. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ 17
45. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ 7
46. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №1 4
47. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №1 16
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18033
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
15.02.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


